
A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo įstaigoje atestuojami šių veiklų  energetikos darbuotojai 

 
ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS 

  
Nr. Veiklos sritis. Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 

1. 
Elektros 
įrenginių 
eksploatavimas 

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros 
įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti 
asmenys3, atsakingi už elektros 
įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje 

Organizuoti elektros įrenginių1, 

6 eksploatavimą 

Energetikos įmonių struktūrinių 
padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi 
už elektros įrenginių1 eksploatavimą 

Vadovauti elektros įrenginių1, 

6 eksploatavimo (technologinio valdymo, 
techninės priežiūros, remonto, matavimo, 
bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už 
elektros įrenginių1 eksploatavimą 

Vadovauti energetikos įmonės padalinio 
elektros įrenginių1, 

6 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, 
techninės priežiūros, remonto, matavimo, 
bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 

Elektros įrenginius1 asmeniškai apžiūrintis 
elektrotechnikos darbuotojas3 

Asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius1, 6 

Elektros įrenginių1 operatyvinis darbuotojas3, 
operatyvinis-remonto darbuotojas3 

Atlikti operatyvinio darbuotojo3, 
operatyvinio-remonto darbuotojo3 funkcijas 
elektros įrenginiuose1, 6 

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros 
įrenginiuose1 

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 
derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės 
vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, 
prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas 
elektros įrenginiuose1, 6 

Elektros įrenginius1 paaukštinta įtampa bandantis 
elektrotechnikos darbuotojas3 

Bandyti paaukštinta įtampa elektros 
įrenginius1, 6 

Elektros įrenginių1 relinę apsaugą, automatiką, 
valdymo ir teleinformacines 
sistemas6 eksploatuojantis elektrotechnikos 
darbuotojas3 

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) elektros 
įrenginių1 relinę apsaugą, automatiką, 
valdymo ir teleinformacines sistemas6 

Elektrotechnikos darbuotojai3, vykdantys elektros 
tinklo1 ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą 

Atlikti elektros tinklo1 ir jo elektros įrenginių 
technologinį valdymą 



Nr. Veiklos sritis. Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 

2. 
Elektros 
energijos 
vartojimas 

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės 
ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir 
(ar) organizuoti ir būti atsakingam už 
vartotojo įrenginių1 eksploatavimą 

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis 
vartotojo elektros įrenginius1 

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros 
įrenginius1 

3. 

Elektros 
objektų ir 
įrenginių 
įrengimas 

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, 
atsakingi už iki 35 kV įtampos elektros energetikos 
objektų ir elektros įrenginių1 įrengimo organizavimą 

Organizuoti iki 35 kV įtampos elektros 
energetikos objektų ir elektros 
įrenginių1 įrengimą 

Iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektus ir 
elektros įrenginius1 įrengiantys specialistai, 
darbininkai 

Įrengti iki 35 kV įtampos elektros 
energetikos objektus ir elektros įrenginius1 

  
Pastabos: 
1. 1 Nurodyti elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, iki 10 kV, iki 35 kV, iki 110 kV, iki 330 kV, iki 400 kV. Elektros objektų ir įrenginių įrengimo 

veiklos srityje elektros įrenginių įtampą nurodyti iki 35 kV. 
3. 3 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-

100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: 
PK, VK, AK. 

4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“. 
5. 5 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių. 
6. 6 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „elektros įrenginių1 relinės apsaugos eksploatavimas“. 
7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje. 

  
 

 

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS 

Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 

1. Šilumos įrenginių 
eksploatavimas 

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos 
įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų 
įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos 
įrenginių1 eksploatavimo organizavimą 

Organizuoti šilumos įrenginių1 eksploatavimą 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A8EFBB9DE98


Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 
įmonėje 
Energetikos įmonių struktūrinių 
padalinių3 vadovai ar juos pavaduojantys 
asmenys, atsakingi už šilumos 
įrenginių1 eksploatavimą 

Vadovauti šilumos 
įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio 
valdymo, techninės priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) 
darbams 

Energetikos įmonių padalinių vadovai, 
atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą 

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos 
įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, 
techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, 
paleidimo ir derinimo) darbams 

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys 
darbuotojai (inžinieriai, specialistai, 
operatoriai, mašinistai ir pan.) 

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti 
ir derinti) šilumos įrenginius1 

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, 
signalizacijos ir valdymo 
sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos 
darbuotojas6 

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos 
ir valdymo sistemas5 

2. Šilumos 
vartojimas 

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato 
šilumos įrenginių eksploatavimo 
organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos 
ūkį) 

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių eksploatavimą 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar 
jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato 
šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens 
sistemų eksploatavimą 

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir 
karšto vandens sistemų 
eksploatavimo4 (technologinio valdymo, 
techninės priežiūros, remonto, matavimo, 
bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto 
vandens sistemas, eksploatuojantys 
specialistai, darbininkai 

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 
derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto 
vandens sistemas 

3. 

4. 

Šildymo sistemų 
su didesnės kaip 
20 kW galios 
šildymo katilais 
(toliau – šildymo 
sistemos) 

Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, 
atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo 
sistemų energinio efektyvumo tikrinimo 
veiklos organizavimą 

Organizuoti pastatuose įrengtų šildymo sistemų 
energinio efektyvumo tikrinimo veiklą 

Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų 
įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose 

Vadovauti pastatuose įrengtų šildymo sistemų 
energinio efektyvumo tikrinimo darbams 



Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 
energinio 
efektyvumo 
tikrinimas 

įrengtų šildymo sistemų energinio 
efektyvumo tikrinimo darbus 
Pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio 
efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys 
specialistai 

Atlikti pastatuose įrengtų šildymo sistemų 
energinio efektyvumo tikrinimą 

5. 

Oro kondicionavimo 
sistemų, kurių galia 
didesnė kaip 12 kW 
(toliau – oro 
kondicionavimo 
sistemos) energinio 
efektyvumo 
tikrinimas 

Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, 
atsakingi už pastatuose įrengtų oro 
kondicionavimo sistemų energinio 
efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą 

Organizuoti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo 
sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklą 

Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų 
įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose 
įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio 
efektyvumo tikrinimo darbus 

Vadovauti pastatuose įrengtų oro 
kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo 
tikrinimo darbams 

Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo 
sistemų energinio efektyvumo tikrinimo 
darbus atliekantys specialistai 

Atlikti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo 
sistemų energinio efektyvumo tikrinimą 

  
Pastabos: 
1. 1 Nurodyti konkretų šilumos įrenginių tipą ir parametrus, pvz.: šilumos įrenginiai iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm 

ir didesnio sąlyginio skersmens DN. 
3. 3 Struktūriniai padaliniai yra ne įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių. 
4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“. 
5. 5 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „šilumos įrenginių apsaugos sistemų eksploatavimas“. 
6. 6 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-

100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: 
PK, VK, AK. 

7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje. 
 
  

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIŲ 

 

Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 

1. Biodujų 
gamyba 

Biodujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, 
atsakingi už biodujų gamybos įrenginių 
eksploatavimo organizavimą 

Organizuoti biodujų gamybos įrenginių 
eksploatavimą 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A8EFBB9DE98


Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 
Biodujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų 
įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos 
įrenginių eksploatavimą 

Vadovauti biodujų gamybos įrenginių 
eksploatavimo3 (technologinio valdymo, 
techninės priežiūros, remonto, matavimo, 
bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 

Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys 
specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) biodujų gamybos 
įrenginius ir (ar) vadovauti biodujų įrenginių 
eksploatavimo darbams 

Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys 
darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) biodujų gamybos 
įrenginius 

2. Gamtinių dujų 
skystinimas 

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti 
asmenys, atsakingi už SGD terminalo 
infrastruktūros eksploatavimo organizavimą 

Organizuoti SGD terminalo infrastruktūros 
eksploatavimą 

SGD įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų 
įgalioti asmenys, atsakingi už SGD terminalo 
infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą 

Vadovauti SGD terminalo infrastruktūros 
įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio 
valdymo, techninės priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) 
darbams 

SGD terminalo infrastruktūros 
įrenginius4 eksploatuojantys specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) SGD terminalo 
infrastruktūros įrenginius4 ir (ar) vadovauti 
SGD terminalo infrastruktūros 
įrenginių4 eksploatavimo darbams 

SGD terminalo infrastruktūros 
įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) SGD terminalo 
infrastruktūros įrenginius4 

3. Gamtinių dujų 
laikymas 

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti 
asmenys, atsakingi už gamtinių dujų saugyklos 
įrenginių eksploatavimo organizavimą 

Organizuoti gamtinių dujų saugyklos įrenginių 
eksploatavimą 

Gamtinių dujų įmonės struktūrinių padalinių 
vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už 
gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimą 

Vadovauti gamtinių dujų saugyklos įrenginių 
eksploatavimo3 (technologinio valdymo, 
techninės priežiūros, remonto, matavimo, 



Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 
bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 

Gamtinių dujų saugyklos įrenginius 
eksploatuojantys specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų 
saugyklos įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių 
dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo 
darbams 

Gamtinių dujų saugyklos įrenginius 
eksploatuojantys darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų 
saugyklos įrenginius 

4. Gamtinių dujų 
perdavimas 

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti 
asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už gamtinių 
dujų perdavimo sistemos eksploatavimo 
organizavimą 

Organizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemos 
eksploatavimą 

Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti 
asmenys, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo 
sistemos4 (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio 
vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos 
stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo 
korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo 
priemonių ir automatikos sistemų) eksploatavimą 

Vadovauti gamtinių dujų perdavimo 
sistemos4 (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio 
vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų 
apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, 
apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos 
sistemų, matavimo priemonių ir automatikos 
sistemų) eksploatavimo3 (technologinio 
valdymo, techninės priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) 
darbams 

Specialistai, vykdantys gamtinių dujų perdavimo 
sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio 
dujotiekių vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų 
apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos 
nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, 
matavimo priemonių ir automatikos sistemų) 
įrenginių technologinį valdymą 

Atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos 
(didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio 
vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų 
apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, 
apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos 
sistemų, matavimo priemonių ir automatikos 
sistemų) ir jos įrenginių technologinį valdymą 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 
16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų 
įrenginius eksploatuojantys specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų 
perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar 
darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų 



Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 
įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų 
perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar 
darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų 
įrenginių eksploatavimo darbams 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 
16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų 
įrenginius eksploatuojantys darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų 
perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar 
darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų 
įrenginius 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo 
ir apskaitos stotis bei jų įrenginius eksploatuojantys 
specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų 
perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos 
stotis bei jų įrenginius ir (ar) vadovauti 
gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų 
skirstymo ir apskaitos stočių bei jų įrenginių 
eksploatavimo darbams 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo 
ir apskaitos stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys 
darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų 
perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos 
stotis bei jų įrenginius 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų 
kompresorių stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys 
specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų 
perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir 
jų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų 
perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių 
bei jų įrenginių eksploatavimo darbams 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų 
kompresorių stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys 
darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų 
perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir 
jų įrenginius 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių 
apsaugos nuo korozijos įrenginius eksploatuojantys 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 



Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 
specialistai bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų 

perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos 
nuo korozijos įrenginius ir (ar) vadovauti 
gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos 
įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginių 
eksploatavimo darbams 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių 
apsaugos nuo korozijos įrenginius eksploatuojantys 
darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų 
perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos 
nuo korozijos įrenginius 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos 
sistemas, matavimo priemones ir automatikos 
sistemas eksploatuojantys specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, bandyti, paleisti 
ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos 
dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir 
automatikos sistemas ir (ar) vadovauti gamtinių 
dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos 
sistemų, matavimo priemonių ir automatikos 
sistemų eksploatavimo darbams 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos 
sistemas, matavimo priemones ir automatikos 
sistemas eksploatuojantys darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, bandyti, paleisti 
ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos 
dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir 
automatikos sistemas 

5. Gamtinių dujų 
skirstymas 

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti 
asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už skirstymo 
sistemos eksploatavimo organizavimą 

Organizuoti gamtinių dujų skirstymo sistemos 
įrenginių eksploatavimą 

Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti 
asmenys, atsakingi už gamtinių dujų skirstymo 
sistemos4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio 
dujų sistemų, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio 
reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, 
apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo 
priemonių) eksploatavimą 

Vadovauti ne didesnio kaip 16 bar darbinio 
slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų4, 

5, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio 
reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, 
apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo 
priemonių eksploatavimo3 (technologinio 
valdymo, techninės priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) 
darbams 

Skirstymo sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 



Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 
darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių 
vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, 
dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos 
įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys 
specialistai 

techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) ne didesnio kaip 
16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo 
sistemas4, 5, vartotojų gamtinių dujų sistemas, 
dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo 
įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos 
nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones 
ir (ar) vadovauti ne didesnio kaip 16 bar 
darbinio slėgio dujų sistemų4, 5, dujotiekių 
vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, 
apsaugos nuo korozijos įrenginių, dujų kiekio ir 
kitų matavimo priemonių eksploatavimo 
darbams 

Skirstymo sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar 
darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių 
vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, 
dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos 
įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys 
darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) ne didesnio kaip 
16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo 
sistemas4, 5, vartotojų gamtinių dujų sistemas, 
dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo 
įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos 
nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) 

6. 

Suskystintų 
naftos dujų 
laikymas, 
pilstymas, 
skirstymas ir 
tiekimas 

Suskystintų naftos dujų įmonių vadovai ar jų 
įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už 
suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, 
SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir 
pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo 
organizavimą 

Organizuoti suskystintų naftos dujų sistemų 
(SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, 
pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių 
eksploatavimą 

Suskystintų naftos dujų įmonės filialų vadovai, 
struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už 
suskystintų naftos terminalų, saugyklų, pilstymo 
stočių ir pilstymo postų įrenginių eksploatavimą 

Vadovauti suskystintų naftos dujų 
sistemų4 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų 
sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) 
įrenginių eksploatavimui 

Suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND 
rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo 
stočių ir pilstymo postų) įrenginius 
eksploatuojantys specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos 
dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND 
skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir 
pilstymo postų) įrenginius ir (ar) vadovauti 



Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 
suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND 
rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo 
stočių ir pilstymo postų) įrenginių 
eksploatavimo darbams 

Suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND 
rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo 
stočių ir pilstymo postų) įrenginius 
eksploatuojantys darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos 
dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND 
skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir 
pilstymo postų) įrenginius 

7. Degiųjų dujų 
vartojimas 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 
sistemos eksploatavimą 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degiųjų 
dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio 
slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, 
dujinius prietaisus, dujinius technologinius 
įrenginius, degimo oro ir degimo produktų 
šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti 
atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos 
eksploatavimą 

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios 
įmonės2 vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas 
už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą 

Vadovauti vartotojų degiųjų dujų 
sistemų eksploatavimo (technologinio 
valdymo, techninės priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) 
darbams 

Vartotojų degiųjų dujų sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 
16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų 
slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo 
korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų 
dujų sistemą4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar 
darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų 
įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius 
technologinius įrenginius, degimo oro ir 
degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) 
vadovauti vartotojų degiųjų dujų 
sistemos4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio 
slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių, 
dujinių prietaisų, dujinių technologinių 



Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 
įrenginių, degimo oro ir degimo produktų 
šalinimo sistemų) eksploatavimo darbams 

Vartotojų degiųjų dujų sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 
16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų 
slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo 
korozijos įrenginius) eksploatuojantys darbininkai 

Eksploatuoti3 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų 
degiųjų dujų sistemą4, 5 (ne didesnio kaip 16bar 
darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų 
įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius 
technologinius įrenginius, degimo oro ir 
degimo produktų šalinimo sistemas) 

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių 
dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, 
atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo 
organizavimą 

Organizuoti suskystintų naftos dujų degalinės ir 
(ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių 
eksploatavimą 

Įmonės, eksploatuojančios suskystintų naftos dujų ir 
(ar) suslėgtų gamtinių dujų degalines, filialų 
vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi 
už suskystintų naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų 
degalinių įrenginių eksploatavimą 

Vadovauti suskystintų naftos dujų ir (ar) 
suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių 
eksploatavimo3 (technologinio valdymo, 
techninės priežiūros, remonto, matavimo, 
bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 

Suskystintų naftos dujų ar ir (ar) suslėgtų gamtinių 
dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys 
specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos ir 
(ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius 
ir (ar) vadovauti suskystintų naftos ar (ir) 
suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių 
eksploatavimo darbams 

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių 
dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys 
darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos ir 
(ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius 

8. 

Gamtinių dujų 
įrenginių 
įrengimas 

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, 
atsakingi už gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio 
slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) 
įrenginių įrengimo organizavimą 

Organizuoti gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio 
slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo 
sistemos) įrenginių įrengimą 

Gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo 
sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius 
įrengiantys specialistai 

Įrengti gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio 
slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo 
sistemos) įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių 
dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo 



Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 
sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrengimo 
darbams 

Gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo 
sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius 
įrengiantys darbininkai 

Įrengti gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio 
slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo 
sistemos) įrenginius 

  
Pastabos: 
2. Ūkio subjektas, Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“, 
nustatyta tvarka įsigijęs atestatą atlikti gamtinių dujų ar suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbus. 

3. Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“. 
4. Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimas“. 
5. Galima detalizuoti pagal darbinį slėgį gamtinių dujų sistemas ir įrenginius, suskystintų naftos dujų įrenginius, taip pat nurodyti degiųjų dujų 

rūšį. 
  

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS 

 

Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 

1. Naftos perdirbimas 

Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, 
atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo 
organizavimą 

Organizuoti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą 

Naftos perdirbimo įmonės padalinių vadovai ar jų 
įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo 
įrenginių4 eksploatavimą 

Vadovauti naftos perdirbimo 
įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir 
derinimo) darbams 

Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys 
specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos 
perdirbimo įrenginius4  ir (ar) vadovauti naftos perdirbimo 
įrenginių3 eksploatavimo darbams 

Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys 
darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos 
perdirbimo įrenginius4 

2. 
Naftos, naftos 
produktų 
transportavimas, 

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, 
atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: 
magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių 

Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių 
eksploatavimą 



Nr. Veiklos sritis Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 
laikymas vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, 

saugyklų (toliau – infrastruktūros įrenginiai) 
eksploatavimo organizavimą 
Energetikos įmonės struktūrinių padalinių2 vadovai ar jų 
įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų 
infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą 

Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros 
įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir 
derinimo) darbams 

Naftos, naftos produktų infrastruktūros 
įrenginius4 eksploatuojantys specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos 
produktų infrastruktūros įrenginius4  ir (ar) vadovauti naftos, 
naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo 
darbams 

Naftos, naftos produktų infrastruktūros 
įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos 
produktų infrastruktūros įrenginius4 

3. Naftos produktų 
vartojimas 

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, 
atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių 
eksploatavimo organizavimą 

Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą 

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų 
įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės 
įrenginių4 eksploatavimą 

Vadovauti skystojo kuro degalinės 
įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir 
derinimo) darbams 

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys 
specialistai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro 
degalinės įrenginius4 ir (ar) vadovauti skystojo kuro degalinės 
įrenginių4 eksploatavimo darbams 

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys 
darbininkai 

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro 
degalinės įrenginius4   

4. 
  

Pastabos: 
1. Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė. 
2. Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių. 
3. Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“. 
4. Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „naftos terminalo įrenginių eksploatavimas“. 

  



 
 

MOKOME IR ATESTUOJAME PAGAL ŠIAS FORMALIĄSIAS MOKYMO 
PROGRAMAS 

PAKROVIMO – IŠKROVIMO DARBŲ: 
1. Autokrautuvo vairuotojo; 
2. Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo; 
3. Krautuvų vairuotojo. 

SUVIRINIMO DARBŲ, REMONTO DARBŲ: 
1. Suvirintojo dujomis; 
2. Suvirintojo elektra; 
3. Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis; 
4. Šaltkalvio remontininko; 
5. Santechniko. 

DUJINIŲ ĮRENGINIŲ, PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ VAMZDYNŲ:  
1. Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvio; 
2. Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio; 
3.Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo; 
4. Šaltkalvio dujų balionų keitėjo; 
5. Automobilių dujinės įrangos aptarnavimo šaltkalvio; 
6. Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio; 
7. Vidaus dujotiekių ir įrenginių kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalvio; 
8. Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus; 
9. Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus; 
10. Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo; 
11. Automobilių dujinės įrangos eksploatavimo; 
12. Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovo; 
13. Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus; 
14. Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms darbų vadovo; 
15. Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovo; 
16. Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo vadovo; 
17. Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus; 
18. Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro; 
19. Slėginių vamzdynų operatoriaus; 
20. Slėginių vamzdynų priežiūros meistro. 



GARO IR KARŠTO VANDENS VAMZDYNŲ, SLĖGINIŲ INDŲ, ŠILUMINIŲ ĮRENGINIŲ: 
1. Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus; 
2. Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro; 
3. Naftos perdirbimo technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus; 
4. Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį; 
5. Atsakingų asmenų už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį; 
6. Slėginių indų operatoriaus; 
7. Slėginių indų priežiūros meistro; 
8. Darbininko, eksploatuojančio technologinius šilumos įrenginius. 

KATILŲ: 
1. Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus; 
2. Asmens atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą; 
3. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko; 
4. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro; 
5. Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto; 
6. Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto; 
7. Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro. 

KĖLIMO ĮRENGINIŲ:  
1. Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus; 
2. Kėlimo kranų elektriko; 
3. Kėlimo įrenginių šaltkalvio – montuotojo; 
4. Krovinių kabinėtojo; 
5. Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus; 
6. Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus; 
7. Bokštinio krano operatoriaus; 
8. Portalinio krano mašinisto; 
9. Tiltinių kranų operatoriaus; 
10. Automobilinio krano operatoriaus; 
11. Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus; 
12. Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro; 
13. Kėlimo įrenginių priežiūros meistro; 
14. Kėlimo kranų darbo vadovo. 
 

KOMPRESORIŲ, ŠALDYMO ĮRENGIMŲ: 
1. Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto; 
2. 14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto; 
3. Oro kompresorių priežiūros meistro; 
4. Šaldymo įrengimų mašinisto; 
5. Šaldymo kompresorių priežiūros meistro; 



PAVOJINGŲ KROVINIŲ, ATLIEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ:  
1. Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų operatoriaus; 
2. Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko); 
3. Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis; 
4. Cheminių produktų gamybos operatoriaus; 
5. Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro; 
6. Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo; 
7. Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo; 

DARBŲ ŠULINIUOSE, IŠKASOSE IR PYLIMUOSE: 
1. Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose; 
2. Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose. 
3. Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo; 
4. Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo. 

MEDIENOS APDIRBIMO DARBŲ:  
1. Dailidės; 
2. Gaterininko; 
3. Staliaus; 
4. Medienos apdirbimo staklininko; 
5. Medienos apdirbėjo; 

DARBŲ AUKŠTYJE: 
1. Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus; 
2. Aukštalipio darbų vadovo. 

 

DARBDAVIO, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR  SVEIKATOS SPECIALISTO MOKYMAI:     

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
2. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
3. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
4. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių 
įmonėse; 
5. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominės veiklos 
rūšių įmonėse; 
6. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos 
rūšių įmonėse; 
7. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
8. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
9. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
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10. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
 
DARBUOTOJŲ MOKYMAS SAUGOS IR  SVEIKATOS  KLAUSIMAIS  
1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
2. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
3. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
4. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių 
įmonėse; 
5. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominės veiklos 
rūšių įmonėse; 
6. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos 
rūšių įmonėse; 
7. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
8. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
9. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse; 
10. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
 
 

MOKOME, PAGAL ŠIAS NEFORMALIĄSIAS MOKYMO PROGRAMAS: 
Naftos produktų: 
1. Naftos produktų degalinės operatoriaus; 
2. Asmens, atsakingo už kuro kiekio talpyklose matavimo kontrolę; 
3. Beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų operatoriaus; 
4. Naftos ir jos produktų cheminių analizių laboranto. 
5. Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų vadovo 
 
Elektros: 
1. Suvirinimas elektra pusautomačiais apsauginių dujų aplinkoje (aktyviųjų ir įnertinių); 
2. Elektrosauga (PK, VK, AK); 
3. 10-0,4 kV įtampos oro linijų (OKL, OLI, OL) elektromontuotojo; 
4. Kabelių tempimo įrenginio operatoriaus; 
5. Kabelių klojėjo; 
6. Kabelių movų montuotojo, naudojant degiąsias dujas; 
7. Bekanalio vamzdžių prakalimo, kabelio klojimui, įrenginio operatoriaus; 
8. Bekanalio inžinerinių tinklų klojimo įrenginio operatoriaus; 
9. Atramų montavimo – išmontavimo mechanizmo operatoriaus. 
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Gaisrinės ir darbų saugos:  
1. Padalinio vadovo saugos ir sveikatos klausimais; 
2. Gaisrinė sauga įmonių vadovams; 
3. Darbuotojų mokymas gaisrinės saugos klausimais (privalomas); 
4. Darbų saugos ir sveikatos komiteto nario; 
5. Darbų saugos ir sveikatos darbuotojų atstovo; 

Pastato darbų:  
1. Darbuotojo, atliekančio pastatų ardymo ar griovimo darbus; 
2. Apdailininko; 
3. Dailidės; 
4. Termoizoliuotojo; 
5. Šilumos įrenginių izoliuotojo; 
6. Betono maišyklės operatoriaus; 
7. Mūrininko; 
8. Skardininko; 
9. Stogdengio; 
10. Dažytojo – smėliuotojo; 
11. Betonuotojo; 
12. Parakinių statybos įrankių operatoriaus; 
13. Parakinių statybos įrankių darbų vadovo. 

Kelių: 
1. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo; 
2. Plentvolio mašinisto; 
3. Frezos mašinisto (asfalto pjovimo). 
4. Kelininko 
 
Chemijos: 
1. Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko; 
2. Chemikalų vamzdynų ir talpų šaltkalvio remontininko; 
3. Cheminių analizių laboranto; 
4. Cheminių medžiagų vamzdynų ir talpyklų šaltkalvio remontininko. 
5. Darbininko, dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais; 
6. Darbų vadovų, atsakingų už OAM ir F-dujų turinčios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminių siurblių tvarkymą. 

Kėlimo įrenginių:  
1. Darbininko, dirbančio statybiniu keltuvu, suktuvu; 
2. Visų tipų (statybinio, žirklinio, platforminio) keltuvo operatoriaus; 
3. Darbininko, dirbančio neįgaliųjų platformos operatoriumi; 
4. Automobilių keltuvo operatoriaus. 
5. Kėlimo platformos ir jų įrangos operatoriaus 



 
Autotransporto priemonių: 
1. Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio. 

 
Krovinių tvarkymo: 
1. Krovinių tvarkymo rankomis; 
2. Krovinių tvarkymo rankomis darbų vadovo; 
3. Autokrautuvo vairuotojo; 
4. Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo; 
5. Krautuvų vairuotojo. 

Metalų apdirbimo: 
1. Tekintojo; 
2. Frezuotojo; 
3. Šlifuotojo; 
4. Darbininko, dirbančio su abrazyvinėmis staklėmis, galandinimo įrankiais. 

Vandens ir nuotėkų: 
1. Vandentvarkos siurblinių mašinisto; 
2. Vandenvalos įrenginių operatoriaus. 
3. Darbininko, aptarnaujančio nuotėkų valymo įrenginius; 
4. Dumblo sausinimo įrengimų mašinisto; 
5. Nuotėkų valymo įrenginių priežiūros meistro; 
6. Technologinių siurblių mašinisto; 
7. Darbininko, dirbančio šuliniuose kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose, uždarose bet kokių medžiagų talpyklose ir iš dalies 
uždarose ir ankštose patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose. 

Miškininkystės, medienos apdirbimo:  
1. Miškininkystės; 
2. Miško ruošos darbų vadovo; 
3. Augančių medžių ir krūmų genėjimo bei atnaujinimo  urbanizuotose teritorijose darbų vadovo 
4. Miško pjovėjo; 
5. Medkirčio; 
6. Motorpjūklio operatoriaus; 
7. Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo; 
8. Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo apsaugos zonoje; 
9. Medienos apdirbimo įrankių galąstojo; 
10. Medienos apdirbimo staklių staklininko; 
 
 



Kitos:  
1. Vaikų turizmo renginių organizavimo vadovo; 
2. Socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios priežiūros darbuotojų tobulinimo programa, darbui su pagyvenusiais, senais žmonėmis; 
 

Kitos neformaliosios mokymo programos sudaromos ir vykdomos pagal įmonių ar asmenų poreikį (pageidavimą). 
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